
 

 
 
 
 

 
 
 
 

POWER PLATFORM TRAININGEN 

Met het Power Platform van Microsoft ben je in staat om zowel 

repeterende taken binnen als buiten Microsoft 365 te 

automatiseren. Sterker nog: je kan zelfs complete 

bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever maken door de 

tools van het Power Platform te gebruiken.  

https://armanacloud.com
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Armana Cloud stelt je in staat om kennis te maken met het productiviteitsplatform van Microsoft. Ook al heb je 
géén programmeerervaring, na jouw eerste training kun je al direct tijd besparen door repeterende taken te 
automatiseren. 
• Leer hoe je klant- of interne processen kunt managen met Power Automate. 
• Gebruik Power Apps om je medewerkers altijd en overal te voorzien van data. 
• Gebruik Power BI om data te analyseren en te visualiseren. 
• Maak je eigen portaal voor klanten, leveranciers en medewerkers met Power Pages. 
• Ontwikkel Virtual Agents om je onboarding voor nieuwe medewerkers te ondersteunen. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die tijdens onze trainingen worden behandeld. De apps van het Power 
Platform stellen je in staat om sneller nieuwe functionaliteiten te realiseren voor jezelf, je collega's, je partners en 
je klanten. We leren je ook dit te combineren met de services van je eigen IT-afdeling. 

Onze open-inschrijf trainingen zijn uniek.  
• Wij werken per training met 2 ervaren trainers en maximaal 6 deelnemers. 
• De trainingen sluiten dusdanig op elkaar aan, dat je zelf de volgorde bepaald 

en alle apps leert van het Power Platform. 
• De trainingen bevatten nazorgmomenten én zelfstudieprogramma's om je 

op weg te helpen met je eigen klanten, je eigen data en je eigen collega's.  
• Onze trainingen sluiten aan op Microsoft-leerprogramma's zodat je officiële 

certificaten kunt behalen van Microsoft.  
• Een persoonlijk 1:1 advies EN via een chatbot verbonden met je Armana 

Cloud support. Op deze wijze heb je 24x7 support. 
 

Tarief open-inschrijftrainingen € 495,- per persoon inclusief: 
✓ Lunch, koffie/thee en frisdrank; 
✓ Gratis parkeren en wifi; 
✓ Online evaluatiemoment met de deelnemers (2 uur); 
✓ Persoonlijk advies (1 uur); 
✓ Licenties en leermaterialen; 
✓ 5 tickets voor de support chatbot; 
✓ Bonus: Zelfstudiepakket AI builder na afname alle 3 trainingen. 

Met 3 trainingen leer je alle apps 

Automatiseren van 
werkstromen 

Data verwerken en 
analyseren 

Apps en portalen met 
chatbots 

Inschrijven 

• 26 januari 
• 2 februari 
• 8 februari 
• 23 maart 

• 9 februari 
• 10 februari 
• 30 maart 
• 31 maart 

• 31 januari 
• 24 februari 
• 21 maart 
• 28 maart 

Klik hier om je in te 
schrijven  Apps 

• Power Automate 
• Power Apps 

• Power BI 
• Dataverse 

• Power Pages 
• Virtual Agents 
• Power Apps 

https://armanacloud.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ucyFYJrOQUSXmDBH17BbeNiNMoZh6EdJjPTRry5Q1FNUREpGWFdVTjhaTjBTTEZKWjZKNjZXMDkxQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ucyFYJrOQUSXmDBH17BbeNiNMoZh6EdJjPTRry5Q1FNUREpGWFdVTjhaTjBTTEZKWjZKNjZXMDkxQi4u


 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fundamentally different. 

 

 

 

 

 

 

Nog vragen? 

office@armanacloud.com/ +31 (0)85 0520296 

Contactpersonen: 

Maud Sliepen: maud.sliepen@armanacloud.com / 0611951188 

Susanne Majoor: susanne.majoor@armanacloud.com / 0650641555 

https://armanacloud.com/
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